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REVISÃO 

 

ORIENTAÇÃO:  A revisão deve ser respondida a lápis no caderno de Redação. É suficiente colocar apenas 

as respostas dos quesitos. 

 

1.(FUVEST-2000) Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase 

extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela 

estivesse tresvariando. (Graciliano Ramos, Vidas Secas)    
Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto livre, que ocorre no trecho:  
a)”Sinhá Vitória falou assim”. 

b)”Fabiano resmungou”. 

c)”franziu a testa”.] 

d)”que lembrança”. 

e)”olhou a mulher”. 

 

2. Na transposição da fala da personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é:  
                                            Ela insistiu: 

                                           -Me dá esse papel aí. 

a) Ela insistiu que desse aquele papel aí. 

b) Ela insistiu em que me desse aquele papel ali. 

c) Ela insistiu em que me desse aquele papel aí. 

d) Ela insistiu por que lhe desse este papel aí. 

e) Ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. 

 

3. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está 

relacionada com o gênero:  
a) Épico. 

b) Lírico. 

c) Narrativo. 

d) Poético. 

e) Dramático. 

 

4. (FGV-2003) Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto.  
a) Perguntou o que fazer com tanto livro velho. 

b) Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? 

Certamente estaria. Era necessário ter cautela. 

c) Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? 

d) A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. 

e) Era então dia primeiro? Não podia crer nisso. 

 

5. Classifique os tipos de discursos em direto, indireto ou indireto livre.  
a) O réu afirmou: “-Sou inocente!” 

.............................................................................................................................................................................. 

b) O réu afirmou que era inocente. 

.............................................................................................................................................................................. 



 

 

c) O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo! 

.............................................................................................................................................................................. 

d) –Alô, quem fala? 

.............................................................................................................................................................................. 

e) Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e 

honestidade. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

6. Sobre o discurso indireto é correto afirmar, EXCETO: 

a) No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. 

b) O narrador é o porta-voz das falas e dos pensamentos das personagens. 

c) Normalmente é escrito na terceira pessoa. As falas são iniciadas com o sujeito, mas o verbo de elocução 

seguido da fala da personagem. 

d) No discurso indireto, as personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através de 

suas próprias palavras. 

 

7. (CFSB 1/2006) Classifique o discurso dos textos abaixo em direto (1), indireto (2) e indireto livre (3). A 

seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 
I. (     ) “Quando perguntei a minha mãe sobre aquelas flâmulas, ela me disse que faziam parte da história da 

nossa família.” 

II. (     ) “Rubião fitava a enseada. Comparava o passado com o presente. Que era há um ano? Professor. Que 

é agora? Capitalista. Olha para si, para as chinelas, para a casa...” 

III. (     ) “-Aqui amanhece muito cedo? – perguntou o turista.” 

a) 1, 2, 3. 

b) 3,2,1. 

c) 2,1,3. 

d) 2,3,1. 

 

8. (CFSB 1/2008) Assinale a alternativa que apresenta DISCURSO INDIRETO LIVRE.  
a) Então o rapaz pergunta a seu amigo se não haveria uma pessoa doente lá em cima. 

b) O delegado estava indeciso quanto à autoria do ato criminoso. A quem interessaria o crime? 

c) Ela comentou que uma vez foi lá um homem do governo e exigiu a desmontagem das barracas. 

d) “Nada será retirado daqui!”- esbravejou a mulher, muito nervosa. 

 

9. (CFSB 2/2010) Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre a frase destacada e sua 

classificação quanto ao tipo de discurso. 

a) Foi nesse local que Afonso me confessou ter sentido talvez a maior, a mais pura das sensações. (discurso 

indireto livre) 

b) Movendo lentamente sua cadeira, meu pai lhe dava um cigarro de palha, e perguntava: “ Então, Quinca, 

como vão as coisas?” (discurso indireto livre) 

c) Isaura abriu os olhos assustada. A irmã tinha saído. Aquela ingrata! Aonde teria ido? Não era a primeira 

vez que isso acontecia. (discurso indireto). 

d) Surgira o repentino, exato e grande amor da vida dele. Ela sorria... linda! A moça veio em sua direção. 

“Você é aquela com quem desejo viver.” O rapaz disse isso e enrubesceu. (discurso direto). 

 

10. (EAGS-2005) Coloque 1(Discurso Direto) e 2 (Discurso Indireto) e assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

(     ) Ele ficou tristonho e depois perguntou se afogar doía, se a gente ficava desesperado. 

(     ) Ao ser questionado pelo morador, o guarda-noturno disse-lhe que o prefeito o incumbira de proteger 

aquela rua. 

(     ) O vizinho, ao observar luzes acesas na casa ao lado, pensou: “Já voltaram da viagem.” 

a)2,2,1. 

b)1,1,2. 

c)2,1,2. 

d)1,2,1. 

 
 


